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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 у
даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02- 3583/15 од 14.10.2015. године Одлуке о покретању
поступка јавне набавке 0101 број 1271/1 од 19.10.2015 године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку 0101број 1271/2 од 19.10.2015. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –
добара/ старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне
библиотеке Србије
по партијама
ЈНПП бр 37/2015

Конкурсна документација садржи:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.Подаци о наручиоцу
1.2.Врста преговарачког поступка и основ за примену
1.3.Предмет јавне набавке
1.4.Број јавне набавке
1.5.Контакт особа
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке, опис сваке партије, назив и ознака из општег речника набавке
2.2.Врста, опис добара, Спецификација наслова које Наручилац набавља Списак 1.
2.3.Место испоруке
2.4.Рок испоруке
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1.Услови за учшће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова
4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1. Елементи уговора о којима ће се преговарати
4.2. Начин преговарања
5. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови и садржина Понуде
5.2 .Рок и начин подношења Понуде
5.3 Јавно отварање Понуде и преговарање
5.4. Језик Понуде
5.5. Разлози због којих Понуда може бити одбијена као неприхватљива и одустајање од
избора
5.6. Тражење додатних информација
5.7. Понуда са партијама
5.8. Цена
5.9. Рок, начин и услови плаћања
5.10 Врста критеријума
5.11 Рок важења Понуде
5.12 Рок за закључење уговора и начин извршења уговора
5.13 Изјаве Понуђача
5.14 Заштита права Понуђача
5.15. Понуда са варијантама
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5.16.Разлози за одбијање Понуде и одустајање од избора
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1.Образац трошкова припреме Понуде
6.2. Изјаве /Прилози ( П1- П8)
Укупан број страна: 37
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.Подаци о Наручиоцу
Наручилац:

Народна библиотека Србије
установа културе од националног значаја
Матични број: 07010044
ПИБ:
102187749
Адреса:
Скерлићева 1
Место:
Београд
Општина
Врачар
Интернет
www.nb.rs
страница
Овлашћено
лице:
Ласло Блашковић
1.2.Врста поступка и основ за примену
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда,
члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, ( ако због уметничких разлога
или из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може изврштити
само одређени понуђач)
1.3. Предмет јавне набавке
Набавка добара: стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције
библиотечког фонда. Подаци о грађи која се набавља наведени су у списку Прилогу 1 за сваку партију, који је саставни део конкурсне документације- Обрасца
понуде.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са преузетом конкурсном
документацијом.
1.4.Број јавне набавкe
ЈН ПП 37/2015
Јавна набавка је обликована по партијама
1.5.Контакт
Особе за контакт: Сандра Шћепановић, Александар Братуљевић
sandra.scepanovic@nb.rs; aleksandar.bratuljevic@nb.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Додела уговора уговора о јавној набавци библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда. Подаци о библиотечкој грађи која се набавља
наведени су у списку- Прилогу 1. за савку Партију, који је саставни део Обрасца
понуде.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са преузетом конкурсном
документацијом.
Шифра из Општег речника набавке: 22113000.

5

2.2. Врста, опис добара, спецификација добара која се набављају
Спецификација предмета набавке наведена је у Прилогу 1. који представља саставни
део Обрасца понуде за Партију 1,Партију 2,Партију 3.Партију 4.
2.3. Место испоруке: Народна библиотека Србије установа културе од националног
значаја
2.4. Рок испоруке: у складу са захтевима датим у конкурсној документацији
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1. Услови за учешће у поступку
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће услове:
(1) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, а као доказ прилаже:
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре заказаног отварања
Понуде.
(2) да је измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима државе у
којој има пребивалиште а као доказ прилаже:
Уверења пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре заказаног отварања
Понуде.
(3) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Испуњеност обавезних улова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у Прилогу П2), којом Понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност услова из члана 75 став 2) Понуђач доказује достављањем Изјава
(Образац дат у Прилогу П 5 и Прилог П7)
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4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1 Елементи уговора о којима ће се преговарати
Комисија за спровођење јавне набавке са Понуђачем ће преговарати око цене
понуђених добара/ грађе и то у два круга преговарања.
4.2. Начин преговарања
Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија за спровођење поступка
јавне набавке прегледа понуду, истог дана 28.10. 2015. године, у 13.00 часова.
Поступку преговарања приступа физичко лице које је доставило понуду које
може:
- понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди
за јавну набавку бр. ЈНПП - 37/2015
потписати, потврдити исправку рачунске или неке друге грешке која не
утиче на прихватљивост понуде
Пре почетка дела поступка са преговарањем, Комисија за јавну набавку ће
извршити преглед и оцену поднете понуде у циљу утврђивања њене
прихватљивости.
Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити
полазећи од тога да је јединична цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна
цена подложна исправци.
Пре почетка поступка преговарања, Комисија за јавну набавку ће позвати
понуђача да потписом потврди пристанак на евентуално извршену исправку. Ово ће
се констатовати у записнику о преговарачком поступку.
Предмет преговарања ће бити цена понуђених добара и евентуални попусти .
Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку.
Председник Комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком
преговарања и правилима поступка.
Поступак преговарања ће се обавити на начин што ће се понуђач усмено
изјаснити да ли остаје при понуђеној цени из понуде или је спреман да исту умањи и
у ком износу и то у два круга преговарања.
Корекцију понуде у преговарачком поступку могуће је извршити и по
појединачним позицијама и по основу линеарне корекције у односу на укупну
понуђену цену након спроведеног поступка преговарања.
-

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови и садржина понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази ( прилози ) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације.
Понуда ће се сматрати прихватљивом ако понуђач поднесе:
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац «Подаци о понуђачу» (прилог П1
конкурсне документације)
- Попуњене, потписане и оверене печатом прилоге (изјаве) из конкурсне
документације П2-П7
- Попуњен и налепљен на коверти прилог П -8
5.
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- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у овој
конкурсној документацији. Сви прилози, обрасци и изјаве се попуњавају читкоштампаним словима, потписују и оверавају печатом од стране понуђача.
Пожељно је:
- да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови односно печат;
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти
на којој је налепљен образац П -8 тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је била предата.
5.2 Рок и начин подношења понуде
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и
на интернет страници Народне библиотеке Србије установе културе од националног
значаја дана 21.10.2015. године.
Рок за подношење понуде je 28.10. 2015. године до 12 часова.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком на адресу: Народна
библиотека Србије установа културе од националног значаја , Београд, Скерлићева
бр. 1 Република Србија, или лично на Архиви библиотеке канцеларија 4.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца до дана 28.10.2015.године до 12 ( дванаест ) часова, по локалном
времену.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка јавног отварања
понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
5.3. Јaвно отварање понуде и преговарање
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуде, то јест дана 28.10.2015. године у 12 часова и 30 минута на адреси:
Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Скерлићева 1,
Београд, Први спрат сала105.
Преговарање ће се одржати у 13 часова.
О јавном отварању понуде и преговарању води се записник.
5.4. Језик понуде
Понуда се подноси на српском језику.
5.5. Разлози због којих понуда може бити одбијена као неприхватљива и
одустајање од избора.
Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је одговарајућа и
прихватљива.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у смислу Закона о јавним
набавкама.
5.6. Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем
понуде и после отварања понуде
Понуђач може у писменом облику или путем електронске поште, тражити
додатно појашњење у вези са припремом понуде. Наручилац ће у што краћем року, а
најкасније 2 (два) дана од пријема писменог захтева, писмено одговорити понуђачу.
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Питања треба упутити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева бр.1 са
напоменом: «ОБЈАШЊЕЊЕ- ПОЗИВ «, број јавне набавкеЈНПП -37/2015, или на
мејл адресу sandra.scepanovic@nb.rs; aleksandar.bratuljevic@nb.rs
Наручилац може у писменом облику од понуђача након отварања понуде
захтевати додатна појашњења и контроле. Понуђач је у обавези да у року од 2 дана
Наручиоцу достави у писменом облику додатна објашњења.
5.7. Понуда по партијама
Ова јавна набавка опредељена је по партијама.
Партија 1.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Кристина Шеровић,
Пана Ђукића бр.5, Београд
Партија 2
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Љуба Маринчић,
Бранка Момирова бр 9, Београд
Партија 3
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едвард Нојман,
Интернационалних бригада бр 43, Београд
Партија 4.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Витко Алексић, Борска
бр. 38а Београд
5.8. Цена
Цена предмета набавке мора бити изражена у динарима.
Цена треба да буде изражена јединично и укупно за целокупан предмет набавке.
9. Рок, начин и услови плаћања
Нема авансног плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана закључења
уговора.
Плаћање се врши у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.(,, Сл. Гласник
РС “бр 68/15)
5.10. Врста критеријума
Критеријум на основу кога ће се доделити уговор је најнижа постигнута цена
након спроведеног преговарачког поступка и добијених попуста.
5.11. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
5.12. Рок за закључење уговора, рок и начин извршења уговора
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. Ако се
понуђач у року од 3 (три) дана не одазове на позив, сматраће се да је одустао од
понуде.
5.13 Изјаве Понуђача
Понуђач је дужан да при састављању понуде попуни све Изјаве из конкурсне
документације дате материјалном и кривичном одговорношћу ( П/1 – П/7)
5.14. Заштита права понуђача
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151.
Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840 –742221843 – 57, шифра
плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет републике Србије).
5.15. Понуда са варијантама
Понуда са варијантима није дозвољена.
5.16. Разлози због којих понуда може бити одбијена и одустајање од избора и
одустајање од избора
Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је
одговарајућа и прихватљива.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у смислу Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од избора у случају да јавну
набавку треба одложити због више силе или недостатка финансијских средстава
због чега даље спровођење јавне набавке није могуће.

Комисија за спровођење поступка
јавне набавке
1. Ивана Николић, чланКомисије,
2. Драган Родић, члан Комисије,
3. Александар Братуљевић, члан Комисије
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ПАРТИЈА 1.

ПОНУЂАЧ КРИСТИНА ШЕРОВИЋ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -37/2015
Партија 1. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________
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ПРИЛОГ 1. СПИСАК ПОНУЂЕНЕ ГРАЂЕ
Списак бр: 1
Два рукописа ( документа )
Петра Петровића Његоша
УКУПНА ЦЕНА _______________________
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ПАРТИЈА 2.

ПОНУЂАЧ ЉУБА МАРИНЧИЋ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -37/2015
Партија 2. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме Понуђача
________________________
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ПРИЛОГ 1.Списак старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови – Графичка збирка НБС.
1. Шест оргиналних карикатура које су објављене у сериским
публикацијама током седамдесетих и осамдесетих година XX века.
( Понуђени су радови познатих карикатуриста и илустратора :
1. Јована Самарђића. 2. Б. Радичевића. 3. Милорада Добрића
4. Зорана Јовановића. 5. Миодрага Величковића. 6. Милоша Крнетина.
2. Две сликовне публикације :
1. ( Предложак за израду Пиротског ћилима ) илуст. у боји 70 x 100 cm.
2. Палма – окма, илуст. у боји, 48 x 68 cm.
Цена _________________________________
2. Тридесет три оргиналне карикатуре које су објављене у
српској периодици током седамдесетих, осамдесетих, деведесетих
и двехиљадитих година XX века.
Вредни радови познатих карикатуриста и илустратора :
1. Александра Класа, Радета Ивановића, Сабахудина Хоџића,
Иве Кушанића, Миодрага Величковића, М. Гојковића и Дишана
Гађанског.
Цена ________________________________
3. Посебни фондови – фонд докумената
1.( Деветнест оргиналних фотографија из живота и рада писца, есејисте
и професора суботичке гимназије Спасоја Васиљева ( 1907-1944 ), брата
раног преминулог песника Душана Васиљева ( 1900-1924 ), једног од
најзначајнијих експресиониста српског песништва. Фотографије су
појединачни и групни портрети Спасоја и Душана Васиљева, чланова
њихове породице, као и Спасојевих пријатеља и колега ( истакнутих
личности српске науке и културе. - Алекса Ивић, Ђуза Радовић, Ђура
Гавела, Стеван Јаковљевић и др.) из периода између два рата.
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2. Три преснимљене фотографије Душана Васиљева ( једна из раног детињства,
једна ратна и портрет )
3. Два летка – позивница за књижевне вечери посвећене Душану Васиљеву
из 1939 године.
Цена _________________________________
4. Стара периодика
1. Старе Мале Новине
5. Старе Мале Новине
( лист за политику, привреду и књигу ) ( лист за политику, привреду и књ.)
Год. I
Бр. 38
Год. I
Бр. 11
Београд мај 1901 год.
Београд четвртак 12 април 1901 год.
Цена : _________________ дин.
Цена : ______________________________ дин.
2. Старе Мале Новине
6. Старе Мале Новине
( лист за политику, привреду и књигу ) ( лист за политику, привреду и књ.)
Год. I
Бр. 36
Год. I
Бр. 8
Београд 7 мај 1901 год.
Београд понедељак 9 април 1901 год.
Цена : ____________________ дин.
Цена ____________________________ дин.
3. Старе Мале Новине
7. Старе Мале Новине
( лист за политику, привреду и књигу ) ( лист за политику, привреду и књ.)
Год. I
Бр. 35
Год. I
Бр. 7
Београд 6 мај 1901 год.
Београд недеља 8 април 1901 год.
Цена : _____________________ дин.
Цена : __________________________ дин.
4. Старе Мале Новине
8. Старе Мале Новине
( лист за политику, привреду и књигу ) ( лист за политику, привреду и књ.)
Год. I
Бр.22
Год. I
Бр. 5
Београд 23 април 1901 год.
Београд петак 6 април 1901 год.
Цена : _______________________ дин.
Цена : ______________________________ дин.
9. Старе Мале Новине
( лист за политику, привреду и књигу )
Год. I
Бр. 4
Београд четвртак 5 април 1901 год.
Цена : _______________________________

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ________________________________________
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ПАРТИЈА 3. ПОНУЂАЧ EДВАРД НОЈМАН
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -37/2015
Партија 3. дајем понуду како следи:
2. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
1.Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________

19

ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке гарђе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Одељење посебних фондова
( материјал за : електронске записе некњижне грађе )

Антикварни каталози :
----------------------------------------1. Braća Goldner, Subotica, 20 st.
Цена : __________________ дин
2. Braća Goldner, Subotica, 14 st.
Цена : ___________________ дин.
2. Концерти и позоришне преставе:
1. Драма Лава Толстоја
( изводи руска трупа под управом
г. Александра Черепова )
Главне улоге :
а. Лиза Попова ---- Маша
б. А. Черепов ----- Протасов
( пред комадом уводно предавање
г. Петра Митропана : оживоту и
трагедији Толстојевој.)
На коларцу – Београд
Цена : ___________ дин.
2. Juan Manen, виртуоз на виолини
концертно вече, Београд, Jugokoncert
удружење глумаца, 1930.
Цена : ______________ дин.
3. Под високим покровитељством
Њ. Краљев.восочанства Кнеза Павла.
Дворана Коларчеве Задужбине
VI. Симфониски коцерт – диригент
Михајло Вукдраговић.
Цена : __________________

4. Под високим покровитељством
Њ. Краљев.височанства Кнеза Павла
Дворана Коларчеве Задужбине
III. Симфониски концерт - диригент
Ловро Матачић – Београд 1940 г.
Цена : ___________________ дин.
5. Вече Јозефа Хајдна :
XI музички час – Београд, 1937 г.
Коларчев народни универзитет
О Хајдну говори А. Мос ( Базел )
Цена : _________________ дин.
6. Сала Колачевог универзитета
Концерт Хуан Манен - виолина
На клавиру прати : г. Емил Хајек
Београд 1933 г.
Цена : _________________ дин.
7. Коло српских сестара из Скопља
Лазарпољско вече народних игара
и песама. Београд 1939 г.
Цена : ______________________ дин.
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14. Универзитетско
камерно
- музичко удружење
Collegium Musicum
Volfgang Amadeus Mocart
Četvrti javni čas
Београд 22 фебруар 1938 год.
9. Под покровитељством : Краљице Марије
Цена : ____________________ дин.
Концерт : Академског певскега збора
из Љубљане. Диригент Франце Маролт
15. Југоконцерт :
Цена : _______________ дин.
Бетовенов Циклус у извођењу
професора Фредерика Лемона
10. Универзитетско камерно – музичко
Београд 16-18 децембар 1937 г
удружење Collegium Musicum.
Цена : __________________ дин.
Први јавни час – Извођачи :
а. Марија Хлоуњова виолинисткиња из Прага
16. Југоконцерт :
б. Хануш Сискинд пијаниста из Прага
Концерт Ваша Пшихода
Београд 1938 год.
- виолинаЦена : _____________ дин.
I део: Дворжак, Бах, Моцарт
II део: Чајковски, Паганини,
11. Југоконцерт – Вече игара Индије и Египта
Р. Штраус, Бацини.
На клавиру прати г.Руђеро Ђерлин
Београд 14 фебруар 1937 год.
Ниота Ињока
Цена : _________________ дин.
Београд 1936-37
Цена : ____________ дин.
17. Југоконцерт :
Вече игара Мануела дел Рио
12. Музичко друштво Станковић
Уз суделовање:
Ludwig van Beethoven : Missa Solemnis
1. г. Рока ( гитара )
op. 123
2. г. Алфонзо ( клавир )
( Извођачи : хор Станковић и Оркестар
Београд 24 фебруар 1939 год
Београдске филхармоније.
Цена : _______________ дин.
Београд 18. 05. 1937 год.
Цена : ______________ дин.
18. Коларчева задужбина :
Популарни концерт Еве
13. Коларчев Народни Универзитет
Бандровске .
Вече светског хумора
Првакиње Варшавске опере
( Бернард Шо, Алфред Савоар,
за клавиром Андрија Прегер
Аркадије Аверченко )
Београд 22. 03. 1947 год.
Играју чланови уметничког позоришта :
Цена : ___________________ дин.
1. Блаженка Каталинић, Виктор Старчић,
Олга Спиридоновић, Никола Поповић,
19. Југоконцерт :
Станко Колашинац, Милорад Величковић,
Концерт : Александар
Милан Барић, Никола Гашић.
Боровски ( клавир )
2. Конферансије : Јован Коњовић
I део Ј.С.Бах, Бетховен,
Београд 18 октобар 1939 год.
II део Б. Кунц, Б.Попандо...
Цена : ___________________
Шопен, Лист.
Београд 19 фебруар 1939 г.
Цена : _______________ дин.
8. Collegium musicum,
Университетско камерно-музичко
удружење. Трећи јавни час
Београд 8. март 1932 год.
Цена : ________________
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20. Концерт : славног виртуоза
на челу Енрико Маинарди
( на клавиру прати г. Брезовшек
диригент београдске опере)
Београд 20 фебруар 1932 год.
Цена : _____________ дин.

25. Биоскоп Корзо
Збогом љубави
( главне улоге : Бригите Хелм
и Јан Киепура
Београд ( б.г. )
Цена : ___________________ дин.

21. Југоконцерт :
Концерт Карло Феличе Чиларио
( на клавиру прати г. Рикардо
Симончели )
I део А. Вивалди – Респиги
II део В. А. Моцарт
III део К. Шимановски
Београд 5 фебруар 1941 год.
Цена : _______________ дин.

26. Руска музика :
трећи симфониски концерт
Симфониског оркестра
Радио Београда
Београд 8 март 1941 год.
Цена : ________________ дин.

22. Коларчев Народни Универзитет
Позоришни час
( развој српске комедије од Јоакима
Вујића до Бранислава Нушића.
Тумач : Петар Петровић
Сценограф : Сава С. Рајковић
Цена : _____________ дин.

27. Бетовенов циклус у извођењу
професора Фредерика Ламона
( клавир )
Београд 16 и 17 децембар 1937 год.
Цена : _________________ дин.

23. Концерт : Енрико Минарди
( Чело )
на клавиру прати : проф.г.Емил
Хајек. Програм : Брамс, Бах, Бокерини,
Валентини, Маинарди, Гранадос, Попер.
Београд 20 април 1934 год.
Цена : ______________ дин.

28. Југоконцерт :
Велико вече Шпанске игре
и музике у извођењу Аржентините
суделују :
1. г-ђа Марија Сид, певачица
2. г. Рожелио Машадо, пианиста
Београд 19 и 20 марта 1938 год.
Цена : __________________ дин.
29. Југоконцерт :
Николај Орлов
( клавир )
Програм :
I део : Моцарт, Бетховен, Шуман,
II део : Равел, Скрјабин, Шопен
Београд 15 март 1939 год.
Цена : _____________________ дин.

24. Концерт : Пјер Фурније
( виончело )
на клавиру прати : г. Проф. Емил Хајек
Програм : Бокерини, Фрескобалди, Хајдн,
Дебиси, Равел, Гранадос, Каржински,
Касадо.
30. Балада о једној средњоБеоград 12 фебруар 1935 год.
вековној љубави ( 6 фрагмената
Цена : _____________ дин.
из балета.
Београд 23 октобар 1950 год.
Цена : _________________ дин.
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Старе акције
-----------------1. Удео Кредитне задруге државних
службеника у Сарајеву
Бр. 7274
150 ( стопедесетдинара )
У Сарајеву 18 новембра 1929 г.
Цена : _________________ дин.
2. Удео Кредитне задруге државних
службеника у Сарајеву
Бр.1165 / I
150 ( стопедесетдинара )
У Сарајеву 19 новембар 1925 г.
Цена : ______________________ дин.
3. Стална акција Прокупачке
банке. 50 ( педесет динара у сребру )
I коло
Прокупље 1 јануар 1908 год.
Цена : _________________ дин.
4. Action de 500 francs, ( izdaje)
Etablissements D. Pechmajou,
Entrepot Franco-Serbe,Bordeaux :
No : 01,553
Bordeaux, le 15 Mai 1922.
Цена : ______________ дин.
5. Action ordinaire de 100 francs au
porteur, ( izdaje ) Compagnie francaise
des mines de Bor, Paris :
No : 351,820
Paris, le 1 Avril 1939.
Цена : ____________________ дин.
6. Share warrant to bearer for 25 shares of
5s/ - each, ( izdaje ) Trepca mines limited,
London D 54154.
London 4 mar 1937.
Цена : ___________________дин

7. Share warrant to bearer action
au porteur : &4 ( izdaje )
The Cevreni – Breg mining companu
limited, London : No : 0.893
London 1906 g.
Цена : ___________________ дин.
8. Акција Поштанско-телеграфско
- телефонске задруге.
100 ( сто динара ) Бр. 005044
Београд 22 јула 1920 год.
Цена : ______________________ дин.
9. Акција Чачанске штедионице
500 пет стотина динара у сребру
Бр : 8940
Чачак мај 1924 год.
Цена : __________________ дин.
10. Reszveny : ketszaz 200 koronaro
mely altal a Magyar – szlavon
keruleti Takarekpenztar
reszveny – tarsasag, Barcs :
Magyar-szlavon keruleti
takarekpenztar reszveny-tarsasag
Reszveny 231
Barcs, 1900 november HQ 1
Цена : ____________________ дин.
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Посебни фондови – фонд фотодокумената
...........................................................................
1. Један албум фотографија – 19 x 26 cm са 48 фотографија, у платненом
повезу. Албум садржи посвету др. М. Ђурићу, начелнику министарства
пољопривреде Краљевине Југославије од Савеза здравствених задруга
Фотографисано у селима : Славковица, Кадиној Луци, Ракарима, Љигу,
Прањанима, Бањанима и др. Фотографије су снимљене крајем 1920 -тих
година.
Цена : ______________________ дин.

УКУПНА

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ___________________
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ПАРТИЈА 4. ПОНУЂАЧ ВИТКО АЛЕКСИЋ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -37/2015
Партија 4. дајем понуду како следи:
3. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
1.Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)
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ПРИЛОГ 1.СПИСАК ПОНУЂЕНЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови – збирке музикалија, аудио и аудиовизуелне грађе.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Штампане музикалије
1. Konzert B dur fur Violoncello
und Pianoforte
Luigi Boccherini
Breitkopf, Nr. 3596
Цена : _________________ дин
2. Melodies at Airs – 12 muzikalija
kilekcija ( nepotpuna )
A. Borodine
W. Bessel & C, Paris
Цена : _____________ дин
.
3. Scherzi und Fantasie f-moll, Op.20
Frederic Chopin
Peters, Leipzig, Nr. 1906
Цена : ________________ дин
4. Meister fur die Jugend
frederic Chopin
Peters, Leipzig, Nr. 2706

6. Fantasie d- Moll fur Klavier, K.V 397
Wolfgang Amadeus Mozart
Beitkopf, Leipzig, Nr. 5878
Цена : __________________ дин
7. Mozart Album Hegedusoknek fur
Violinspieler ( deonicama )
Wofgang Amadeus Mozart
Musica, Budapest. Z. 4721, 4726,
5213, 5891, 5946
Цена : ___________________ дин

8. Liebestraume
Franz List
Breitkopf, Leipzig, Nr. 5082
Цена : ___________________ дин
9. Duos fur Violine und Piano
Franz Schubert
Universal, Leipzig, 705
Цена :______________ дин.

Цена____________ дин
5. Album 32 ausgewahlte Stucke
fur Klavier allein
Frederic Chopin
Universal, Wien, Nr. 831
Цена: ______________ дин
11. VIII. Symphonie H-Moll
Piano 2 ms.
Franz Schubert
Fr. A. Urbanek a Synove, Praha
1945
Цена : ______________ дин.

10. Papillons fur Klavier zu zwei
Handen, Op. 2
Robert Schuman
Brikopf, Leipzig, EB 2659
Цена : _______________ дин

18. Ballada
K.M. Prosnak
Welkopolsi Zwiasku, 1928
( potpis Koste P. Manojlovića )
Цена : _______________ дин
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12. Die Blumenmadchen aus
Parsifal
Richard Wagner
Deutsche Musik- Sammlung,
Berlin, D.M.S. 234
Цена : ____________ дин.
13. Concert D dur fur die Violine
Nicolo Paganini, August Wilhelmj
N. Simrock, 21642
Ценa :_____________ дин
.

19. L Art du Violon – 25 caprices
P. Locatelli
Editions Costallat, Paris
Цена : _______________ дин.
20. Musik for Alle – Erstes Carmen
Heft 7
Ullstein A.G., Berlin
Цена : ________________ дин
21. Musik for alle – Madame Butterfly
Giacomo Puccini
Ullstein A.G., Berlin
Цена : _________________ дин

14. Rokoko - Variationen
Peter Tschaikowsky
Peters, Nr 3776
( partitura i deonica violončela )
Цена : ____________ дин

22. Musik for alle - Monatshefte
zur Pflege volkstumlicher Musik
Ullstein A.G., Berlin
Цена : _________________дин

15. Jugend – Album Op. 39
( 24 leichte Klavierstucke )
Peter Tschaikowsky
Universal, U.E. 7318
Цена : ______________ дин

23. Concerto in e-moll ( E-Minor )
Felix Mendelssohn - Bartholdy
Ol. Pazdirek, Brno, O.P.555 b.
OP. 64 ( deonica violine )
Цена :______________ дин

16. Kinderszenen
24. Concerto in e-moll ( E-Minor )
( Scenes d enfants/Scenes from childhood )
Felix Mendelssohn - Bartholdy
Robert Schumann
Ol. Pazdirek, Brno, O.P., 555 c
Universal, No. 362
Op. 64 ( Klavirski izvod )
Цена : _____________ дин
Цена : __________________ дин
17. Весна – кантата, Соч.20
Сергеии Рахманинов
МУЗГИЗ, М. 18114 г.
Цена : ________________дин
.

25. Zapisnik zmizeleho ( Tagebuch
eines verschollenen ) The Diary of
One Who. Vanished / Jurnal d un
disparu ) Leoš Janaček
Artia, Prague, H. 935
Цена : _________________ дин

.
26. Романси песни
М. Глинка
1, 2, свеска
Музика, Москва, 1970. ( 6326, 6615 )
Цена : __________________ дин.

35. Све је касно. Некад ми је
ружа цветала... Не могу ти ништа
осим цвећа дати.
аранж. Павел М. Николић
Едиција Страхов, Бр. 114
Цена : __________________ дин
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27. Liebestraum nach dem Balle,
Op.356 Alphons Czibulka
Anton J. Benjamin, A.J.B. 8016
Цена : ___________ дин
28. Sonatinen fur Pianoforte solo,
Op. 36, 38
Muzio Clementi
Peters, 7220
Цена : ____________ дин
29. Gitara ljubavi ( Guitara d amor )
L. Schmiedseder
Muzičke novosti Strahov – Edicija
Strahov, Br.90
Цена : _____________ дин.
30. La Paloma ( pesma o golubu )
Yradijer
muzičke novosti Strahov
Цена: __________________ дин
31. Karmen tango
S. Strahov
Strahov
Цена : ______________ din.
32. Oblaci – popularni tango
Mendes, Mascheroni
Akord
Цена : ____________ дин
33. Lažni snovi ( Signora illusione )
Akord
Цена : ____________ дин
34. Za tvoje crne oči
Ferry Ritter
S. Strahov
Цена : ___________ дин

36. Писмо
С. Страхов
Музичке новости Страхов.
Цена : __________________ дин.
37. Gitara ljubavi
( Chitarra d amor/Gitarren Spielt )
Ludvig Šmidzeder
Muzičke novosti Strahov
Цена : _______________ дин
38. Tri pesme:Misli sam da je život.
Kunem ti se... Zaljubljen sam draga
Edicija Strahov, Br.79
Цена : __________________дин
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Грамофонске плоче
( снимане на 78 обртаја )
1. Vissi d arte / Tosca. Dondo liata
usci/ La Boheme G.Puccini
Claudija Muzio
Columbia, BQ. 6006
Цена _____________дин

2. Aria delle companelle / Lakme
Leo Delibes
Lina Pagliughi, Orchestra della
Radio. Cetra, AT 0103
Цена : _________________ дин

3. Addio nostro picciol desco
Manon. Chi il bel sogno di Doreta
La Rondine Giulio Massenet /
Giacomo Puccini
Maria Minazzi, Orch. Sinfon.
Di Torino
Cetra, Fp 752
Цена: ________________ дин

4. O primavera / Marianina
Renato Zanelli, Baritone
His Master s Voice ( HMV),
DA 397
Цена : ____________

9. Le oiseaux dans la charmill
Les contes d Hoffmann. Mireille
Gounod Lily Pons
Odeon, 188.642
Цена : ________________ дин

5. Air des L armes. Priere / Werther
( Jules ) Massenet
Ninon Valin, soprano
Odeon, 188.517
Цена : _________________ дин

10. Jota. Seguedille murcienne
de Falla
Ninon Vallin, soprano
Odeon, A 188 580
Цена: ________________ дин

6. Non piu andrai. Depositato
a norma di legge / Le nozze di Figaro
Mozart
Tito Gobbi, baritone
La voce del padrone, DA 1946
Цена : _______________ дин
7. Nana. Cancion. Polo
De Falla
Conchita Supervia
Odeon, M 6066
Цена : ________________ дин

11. Embrasse – moi/Wal Berg
J. Prevert. Sous le ciel de Paris
H. Giraud. Juliette Greco.
Andre Grassi
Phillips, N 72. 00i H
Цена : _________________ дин
12. Amorada. Delicado
Svend Asmussen - Quintett
Decca, F 43603
Цена : ________________дин
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8. Eglogue / Delibes, V. Hugo.
Bonjour, Suzon/Delibes, De Musset
Conchita Supervia
Odeon, 188.642
Цена : ___________________дин

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ______________________________________
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6.1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Описи трошкова
Прибављање захтеваних доказа

Износ

Поштански трошкови
Остали трошкови

УКУПНО:

Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђачa
______________________
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6.2.ИЗЈАВЕ / ПРИЛОЗИ ( П1 –П8)
ПРИЛОГ П1
ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂАЧА:

________________________

ОПШТИНА СТАНОВАЊА ПОНУЂАЧА _______________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

________________________

СТАТУС ПОНУЂАЧА
(запослен, незапослен, пензионер)

________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:

_______________________

ТЕЛ/МЕЈЛ АДРЕСА

_______________________

ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ
БРОЈ ПОНУЂАЧА:

________________________

НАЗИВ БАНКЕ:
БРОЈ РАЧУНА :

________________________

Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
___________________
( печат)
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ПРИЛОГ П 2
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________( име и презиме) у
поступку јавне набавке добара старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије-установе културе од
националног значаја број ЈНПП 37/2015, 1.1.2. Партија 1, 2, 3, 4, ( заокружити број
партије за коју понуђач даје понуду) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе,није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
2) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима државе у којој има пребивалиште;

Место:________________

Име и презиме Понуђача

Датум:________________

______________________
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ПРИЛОГ П 3
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из позива
за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда и све услове наведене у конкурсној документацији
под којима подносим своју понуду.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који
не може бити контрадикторан овим условима.
Место: __________
Датум: ___________
Име и презиме понуђача
____________________

ПРИЛОГ П/4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ,
ДА ИМА ИСКУСТВО И ДА ЈЕ СПОСОБАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да сам поуздан и
способни за управљање, да имам искуство и да сам способан за реализацију
Уговора.
Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђача
______________
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ПРИЛОГ П/5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су добра/ стара
и ретка библиотечка грађа наведена у Списку 1. који је сатавни део Обрасца понуде
коју продајем Народној библиотеци Србије установи културе од националног значаја
моје власништво и да ми закон не забрањује закључивање уговора.
Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
________________

ПРИЛОГ П/6
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за
јавну набавку старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког
фонда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:

Име и презиме Понуђача
_____________________
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ПРИЛОГ П/7
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносити понуђач.
Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
________________
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ПРИЛОГ П/8

ПОШИЉАЛАЦ :

________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
СКЕРЛИЋЕВА 1, БЕОГРАД
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА –

Број јавне набавке ЈНПП 37/2015
ПАРТИЈА ________________

